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 De commissie voor Bestuur, Financiën en Economische 

zaken met als beleidsterreinen bestuur en organisatie, 

dienstverlening, openbare orde en veiligheid, handhaving, 

financiën en economische ontwikkeling/werkgelegenheid. 

De commissie voor Woonomgeving met als 

beleidsterreinen een groene woonomgeving, een 

bereikbare gemeente en ontwikkeling Noordoostpolder. 

De commissie voor Samenlevingszaken met als 

beleidsterreinen leren in Noordoostpolder, ontspannen in 

de Noordoostpolder en maatschappelijke participatie. 

 

Emmeloord, 14 oktober 2016 

Onderwerp: vergadering 

 

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een gezamenlijk openbaar RondeTafelGesprek 
van de drie commissies op: maandag 31 oktober 2016, om 19.00 uur in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Emmeloord. 

 

De voorzitter. 

 

Van 19:00 tot 19:30 uur is het vragenhalfuur van alle commissies. 

 

Agenda Registratienummer 

   

1. Opening en mededelingen  

   

2. Vaststelling agenda  

   

3. Najaarsraportage 428809 

   

4. Concept programmabegroting 2017-2020 430715 

   

5. Aanpassing belasting- en retributieverordeningen 2017 424661 

   

De volgende agendapunten betreffen alleen commissie BFE. Lukt het niet om dit op 

maandag af te ronden, dan wordt er geschorst en verder parallel aan de andere RTG’s 

besproken op donderdag 3 november 19.30 uur. 

 

   

6. Vaststellen nota lokale heffingen 2017-2020 398818 

   

7. Resultaten peiling burgerpanel Noordoostpolder Vuurwerkbeleid  

   

8. Sluiting  

 

Pauze 20:45 – 21:00 uur 
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De agenda, raadsvoorstel en conceptbesluit zijn via de website in te zien en wel via raad.noordoostpolder.nl 
waarna de keuze voor een bepaalde vergadering kan worden gemaakt. Voor het publiek liggen de stukken ook 
ter inzage op werkdagen van 09:00-12:00 uur en 14:00-16:00 uur bij het cluster Service en Ondersteuning. U 
kunt zich hiervoor melden bij de receptie in de hal van het gemeentehuis.  
 
De aanwezige bezoekers zal bij de behandeling van het onderwerp gelegenheid worden gegeven met de leden 
te spreken over de op de agenda geplaatste onderwerpen. Degenen die hiervan gebruik willen maken kunnen 
dit voor de aanvang van de vergadering schriftelijk of mondeling mededelen aan de voorzitter van de 
commissie onder opgave van naam, adres en onderwerp. Ieder krijgt ten hoogste 5 minuten spreektijd. De 
voorzitter bepaalt de volgorde van de sprekers. Over niet op de agenda geplaatste onderwerpen kan gebruik 
gemaakt worden van het Politiek Uurtje één week voorafgaand aan het RondeTafelGesprek. 


